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PORTARIA Nº 247/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPIRANGA, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 89, II, “c”, “f” e “g”;

Considerando o teor do Memorando nº 84/2016/CG, bem como o pa-
recer da Assessoria Jurídica;

RESOLVE

I – Determinar a instauração de processo administrativo nos 
termos do art. 194 da Lei Municipal nº 1.201/96, objetivando a apuração da 
responsabilidade e eventual aplicação de penalidades, ao servidor CARLOS 
ROSALVO LASQUESKI, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, pela 
prática, em tese, de infração disciplinar ao conduzir o veículo oficial da 
Secretaria Municipal de Educação que se envolveu em acidente no domingo 
dia 12/06/16, consistente na falta ao dever “zelar pela economia e conser-
vação do material que lhe for confiado” previsto no art. 171, IX, da Lei nº 
1.201/96, conduta vedada pelo art. 172, II, da Lei nº 1.201/96 (“retirar, 
sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou 
objeto da repartição”), causando “lesão aos cofres públicos e dilapidação 
do patrimônio” (Lei nº 1.201/96, art. 184, VIII), assegurado ao servidor 
a ampla defesa e o contraditório;

II – Criar Comissão para promover o processo administrativo, 
nos termos do art. 196 da Lei Municipal nº 1.201/96, composta pelos servi-
dores a segui designados, que será presidida pelo primeiro e secretariada 
pelo segundo:

Eliane Gottens - Presidente

José Adriano Horst - Secretário

João Carlos Gualdezi - Membro

III – A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
data da publicação da presente Portaria, para conclusão do processo admi-
nistrativo, que poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, se houver 
solicitação do seu Presidente, devendo observar na condução do processo as 
regras previstas na Lei Municipal nº 1.201/96.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 02 de julho de 2016.

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 245/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPIRANGA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 89, II, “c”, “f” e “g”;

Considerando o teor do requerimento formulado por Suzana Aparecida Xavier e o respetivo 
parecer da Assessoria Jurídica,

RESOLVE

I – Determinar a instauração de sindicância investigativa para fins de apurar os seguintes fatos 
e possível autoria:

a) circunstâncias em que ocorreu o acidente de trânsito em que se envolveu o caminhão de 
placa ADG 8143 de propriedade do Município de Ipiranga, especialmente a causa e eventual culpado;

b) identificação do condutor do veículo no momento do acidente, com a tomada de seu depoi-
mento a respeito dos fatos que deverá ser reduzido a termo assinado pelo mesmo;

c) demais fatos e circunstâncias relatados no Boletim de Acidente de Trânsito – Protocolo nº 
374156/3.

II – Criar Comissão para promover a sindicância, composta pelos servidores a segui designa-
dos, que será presidida pela primeira e secretariada pelo segundo:

JOÃO LENON MIELKE - Presidente

JOSÉ ADRIANO HORST - Secretário

MARCOS REGINALDO SANSANA - Membro

III – A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação da presente 
Portaria, para conclusão do processo administrativo, que poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, se 
houver solicitação do seu Presidente.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 02 de agosto de 2016.

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 244/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPIRANGA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 89, II, “c”, “f” e “g”;

Considerando o teor do Boletim de Ocorrência nº 2016/592082 da Delegacia da Policia Civil de 
Ipiranga e do Ofício nº 172/2016 da Secretária Municipal de Saúde,

RESOLVE

I – Determinar a instauração de sindicância investigativa para fins de apurar os seguintes fatos 
e possível autoria:

a) desaparecimento dos medicamentos referidos no Boletim de Ocorrência nº 2016/592082;

b) quando e como os referidos bens desapareceram e se houve furto;

c) demais fatos e circunstâncias relacionados com o desaparecimento dos bens descritos no 
Boletim de Ocorrência.

II – Criar Comissão para promover a sindicância, composta pelos servidores a segui designados, 
que será presidida pela primeira e secretariada pelo segundo:

ELIANE GOTTENS - Presidente

ELEANDRO DA SILVA - Secretário

JOSÉLIA HELENA ARAÚJO - Membro

III – A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação da presente 
Portaria, para conclusão do processo administrativo, que poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, se hou-
ver solicitação do seu Presidente.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 02 de agosto de 2016.

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 246/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPIRANGA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 89, II, “c”, “f” e “g”;

Considerando o teor do requerimento formulado por Adriano Luiz Saueressig e o respetivo 
parecer da Assessoria Jurídica,

RESOLVE

I – Determinar a instauração de sindicância investigativa para fins de apurar os seguintes fatos 
e possível autoria:

a) circunstâncias em que ocorreu o acidente de trânsito narrado no ofício requisitório protoco-
lado por Adriano Luiz Saueressig;

b) identificação do caminhão e seu condutor no momento do acidente, com a tomada de seu 
depoimento a respeito dos fatos que deverá ser reduzido a termo assinado pelo mesmo.

II – Criar Comissão para promover a sindicância, composta pelos servidores a segui designados, 
que será presidida pela primeira e secretariada pelo segundo:

JOÃO LENON MIELKE - Presidente

JOSÉ ADRIANO HORST - Secretário

MARCOS REGINALDO SANSANA - Membro

III – A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação da presente 
Portaria, para conclusão do processo administrativo, que poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, se hou-
ver solicitação do seu Presidente.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 02 de agosto de 2016.

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI

Prefeito Municipal


